 SShK´s verksamhetsberättelse 2010

Svenska Sennenhundklubbens styrelse 2010 har bestått av ordförande Anders Andersson,
 skattmästare och vice ordförande Margareta Olsson, sekreterare Kaj Kiiskilä,
 ledamöterna Beth-Lis Raghall, Björn Magnusson, Bernt Nilsson och Anneli Ekdahl samt 
suppleanter har varit Jan Herngren, Marianne Olofsson och Ingrid Käll. 

Utöver våra kommitteér och råd, så består vår klubb av en hel mängd personer som ideéllt
ställer upp och får våra aktiviteter att fungera, och det ska vi vara tacksamma för.
Vi har även många personer spridda i hela landet, som är klubbens aktivitetsombud/kontaktpersoner
som har gjort ett riktigt bra jobb för våra medlemmar.
Vi har som plan att undersöka intresset hos våra aktivitetsombud/kontaktpersoner för att
se över möjligheten till en eventuell träff för dem.

SShK Medlemmar 2010     

Totalt antal medlemmar 2010-12-31		1.486 st (+21)
varav nya medlemmar 2010	208st

Av dessa har uppfödare betalat in för
valpköpare			44 st
och klubben värvat   		150 st
och övriga			14 st

I SKK registrerades 2010			663 st sennenhundar

SKK skickar uppgifter till SShK över ägarregistrerade 
hundar som 2010 uppgick till		594st 
eller 90% av registrerade sennenhundar
10% ägarregistreras inte

Av de ägarregistrerade är 276 st (46%) redan medlemmar i SShK		
och resterande 318 st har fått värvningsbrev från oss tillsammans med inbetalningskort 
och ett äldre Sennenblad. Av dessa har 150 st (47%) blivit medlemmar.	

Sennenbladet

Klubbens medlemstidning Sennenbladet har under 2010 som vanligt utkommit med fyra läsvärda nummer. Redaktionen har bestått av Ann-Sofie Nordh, chefredaktör, Sanna Larsson, layout, Kristin Holmberg, redaktör och Stina Antila, redaktör. Tidningen har tryckts på Strands Grafiska i Lindesberg och sidantalet har varierat från 52 till 64 sidor. Medlemmarna har varit flitigare än någonsin med att skicka in framför allt utställningsbilder, men även annat material i form av artiklar, kåserier, och allehanda foton. Det har rapporterats grundligt från årets alla sennenevenemang, såsom utställningarna, lydnadstävlingarna, dragturnén och övriga dragtävlingar. Värdefull information från klubbens övriga delar såsom avelsrådet  har också kommit medlemmarna till del genom Sennenbladet.
Den sittande redaktionen tackade för sig med ett extra färggrant julnummer där inte bara de sedvanliga julhälsningarna från olika uppfödare och andra medlemmar var tryckta i färg, utan i stort sett hela tidningen. Ingrid Törnqvist var liksom föregående år den som gjorde det stora arbetet med julannonserna. Stort tack till alla som har bidragit med material till Sennenbladet under året!
För åttonde året i rad tryckte SShK också sin egen kalender med medlemmarnas bilder på våra fyra raser. Juryn som hade det grannlaga arbetet att välja ut bilder bestod även 2010 av Lina Martinsson och Stefan Sjöberg.


Utställningskommittén

Under 2010 anordnades fem välbesökta officiella utställningar och en inofficell i SShKs regi.
Samtliga utställningar var som vanligt välbesökta och arrangemangen välorganiserade. Säsongen inleddes som vanligt med Sala i februari. I mars var det dags för Vännäs att hålla i den inofficiella. Karlskoga hade sin utställning i maj, Göteborg i juli och i augusti var det traditionsenligt dags för Byske och Ängelholm.

Under 2011 planerar SShK att genomföra fem officiella utställningar och en inofficiell.

Under året har för klubbens räkning Britt Klingeborn, Pia Magnusson, Ulrika Öhlund, Anita och Bengt Mårtensson utbildats av SKK i de nya utställningssreglerna, 
som träder i kraft fr.o.m. 10 januari 2011.  

För att kvalitetssäkra utställningsverksamheten har SKK beslutat, att fr.o.m. 2010 Års utställningar, skall vid ansökan en utbildad arrangör finnas med som garant
 för att arrangemanget ska hålla den kvalitet, som SKK/UTstK satt som norm för verksamheten.

Verksamhetsberättelse för MH 2010 

Vi har fortsatt jobbat med uppgifterna avseende MH-profilen på berner sennen. 
Detta arbete redovisades vid uppfödarkonferensen i oktober. 
68 Berner sennen och 6 st Grosser har har MH beskrivits inom SSHK’s regi. 
I BHK klubbens regi har 2 st Berner beskrivits och i Sv. Schäferhund klubben har 3 st Berner beskrivits. 
På SShK’s MH:n har 3 hundar av annan ras deltagit. 

Verksamhetsplan 2011 

Fortsätta med arbetet med MH- profilen. 
Verka för att fler MH:n kan hållas. 
Försöka få fler figuranter utbildade inom klubben. 
Förbättra informationen på hemsidan. 
Få fler hundar beskrivna. 

Arbetsprovskommittén 2010

Under året har vi haft 7 officiella arbetsprovstillfällen nämligen Lindome, Vingåker, Östersund, Karlskoga, Lindome med KM och Ängelholm 2 gånger, 
augusti och oktober. 
Totalt 74 startande och av dessa var 19 godkända körningar.
Allmändraget har haft 5 provtillfällen med sammanlagt 14 startande, av dessa var det 5 som körde godkänt. . 
Under våren gjordes en s.k. Dragturné, som gav tillfälle till både information, träning och prov, med stopp i Vingåker och Grängesberg som avslutades i Östersund. 
En liknande dragturné kommer att köras under våren 2011 med nya stopp.

Träningshelgen i Moheda är ju en återkommande och uppskattad träningshelg, så även i år.
I våras blev även Kaj Kiiskilä klar med sin arbetsprovsdomarutbildning.
Vi har även haft en regelrevidering som skickats till SKK för slutlig granskning under 2011.
Nya reglerna kommer att gälla fr.om 2012-01-01. Mer om det i Sennenbladet nr 4.

För 2011 har vi lagt in 7 provtillfällen samt en ny dragturné med 4 provtillfällen.
Dessa datum finns både på hemsidan och i kommande Sennenblad.
Fokus kommer att ligga på Ängelholm den 28/8 då det är både KM och 
Arbetsprovets 20-årsjubileum då vi hoppas på stor uppslutning både från deltagare och publik.

Lydnadskommittén

Kommittén har 2010 bestått av Kaj Kiiskilä och Marianne Olofsson.
Klubbmästare för 2010 blev SE UCH Carnavals Madame Butterfly och Elisabeth Spång i lydnadsklass 1, Bernerdalens Umax och Lina Martinsson i lydnadsklass 2 
samt Bernerdalens Olle och Lina Martinsson i elitklass.
Sennenhundklubben arrangerade 3 st. lydnadstävlingar 2010. Karlskoga, Byske och KM:et i Göteborg.
För 2011 är planen att arrangera 2 st. tävlingar. Karlskoga respektive Byske, med klubbmästerskapet i Karlskoga.

Svenska Sennehundklubbens avelsråd verksamhetsberättelse för 2010

Avelsrådet består dels av en central, övergripande funktion samt en regional verksamhet i form av avelsregioner. I 9 avelsregioner för Berner Sennenhund, och en nyinstiftad avelsregion för Grosser Schweizer Sennenhund, finns avelsregionsansvariga som lokalt är behjälpliga i avelsfrågor. För de små raserna Appenzeller och Entlebucher har avelsrådet inom sig kunskap om respektive ras i landet. Avelsrådet arbetar med för raserna övergripande och strategiska avelsfrågor. All information om kennlar och valpar finns på SShKs hemsida samt att SKK under 2011 kommer att starta en valpförmedling. Avelsrådet har under året bestått av Berndt Klingeborn (sammankallande), Gunilla Odenfelt, Lotta Åhs,  Björn Magnusson och Jane Ankarbäck. Björn Magnusson har på egen begäran utträtt ur avelsrådet och ny ledamot är Lisa Nilsson efter förslag från SShKs medlemmar och styrelsens beslut. Verksamheten i avelsregionerna bedrivs aktivt främst genom uppfödarmöten och avelsträffar. I mars hölls en endagskonferens för avelsregionsansvariga och avelsråd.  Avelsrådet har under året haft 3 möten. Stor del av avelsrådets arbete har ägnats åt planering och genomförande av uppfödarkonferens, som gick av stapeln i oktober. RAS för Berner Sennenhund har uppdaterats och presenterades på uppfödarkonferensen. 

Svenska Sennenhundklubbens avelsråd verksamhetsplan för 2011

I slutet av februari hålls en avelskonferens anordnad av SKK för landets specialklubbar. Elin Ankarbäck och Lisa Nilsson deltar som representant för SShK. Berndt Klingeborn är anlitad av SKK som ledare av och moderator för konferensen. SKK planerar att införa avelsindex för höftledsdysplasi och armbågsledsdysplasi under året. Fem raser är först ut, bland dessa Berner Sennenhund. Införande av avelsindex innebär ett stort arbete för avelsrådet och avelsregionerna. Under året arbetas vidare i projektet om renal dysplasi. I september hålls ett möte i den internationella arbetsgruppen (IWG) för Berner Sennenhund samt ett symposium om sjukdomar i rasen i England utanför Birmingham. Berndt Klingeborn är inbjuden som föreläsare. 

Avelsrådet



